
  

              

 

           Af   Uffe Clemmensen 

 

Kære medlemmer! 

Dette er det sidste nyhedsbrev, du modtager fra 
min hånd. Som annonceret stopper jeg ved GF 
den 20. marts 2023 som formand for ROLK efter 
12 år på posten.  Har det været en svær 
beslutning? Ja, men også en velovervejet 
beslutning. 

Det har været et kæmpe privilegium, sammen 
med skiftende bestyrelser, at udvikle klubben til 
det, den er i dag. Da jeg blev formand efter 
Øjvind Bejstrup, der desværre blev syg, var der 
allerede udstukket en plan for en ny udvikling i 
ROLK. Vi var på det tidspunkt ca. 80 medlemmer 
og en ok økonomi, men vores daværende 
kasserer, Erik Balle, forudså, at hvis vi ikke fik et 
større medlemstal, ville foreningen nok lukke om 
5 år. Det var det nye arbejdsgrundlag. 

Gennem nytænkning og samarbejde med nye 
samarbejdspartnere kan vi i dag se tilbage på en 
klub, der blomstrer. Nye ideer og initiativer med 
fiskeriet, naturen og oplevelser som base, har 
skabt det ROLK vi kender i dag. Vi har i dag en 
stor medlemsskare, mange juniorer, 
familiemedlemskaber, og vores økonomi er 
stærk.  

Mange har spurgt mig, hvorfor vil du holde op? 

Svaret er ikke lige til, men flere faktorer spiller 
ind. Jeg er i mit livs efterår og er super aktiv med 
sejlbåd og sommerhus ved Sejerøbugten.  

 

 

 

Min dejlige kone Maj-Brit, som jeg har været gift 
med i 56 år, har altid givet mig ”plads” til nye 
opgaver, jeg ville i kast med. I 2012 etablerede 
jeg Roskilde Oplevelseshavn, samtidig med at jeg 
var formand i ROLK. Som jeg skrev i et forrige 
nyhedsbrev, så Maj-Brit mere til min ryg end til 
mit ansigt i disse år. 

Derfor kære 
medlemmer, vi vil 
gerne have mere tid 
sammen til nyde 
vores hobby og til det, 
der også giver værdi for os her i livet.  

Jeg vil også gerne give stafetten videre til en ny 
formand med en klub i topform. ROLK indeholder 
mange spændende elementer, men der er hele 
tiden behov for nytænkning. Jeg forsvinder 
absolut ikke fra klubben. Jeg vil gerne påtage mig 
opgaver, som at være ROLK´s repræsentant i 
Bådlauget med Kutlingen. Sejle med den og 
hjælpe til ved restaurering af vores åer samt 
arbejde i klækkehuset. Herudover hjælpe til med 
”ad hoc” opgaver for klubben og hjælpe den nye 
formand på plads. 

Jeg kan heller ikke undvære mine fiske – 
kammerater og alle de hyggelige medlemmer, 
som jeg kender i klubben. Der bliver forhåbentlig 
også mere tid til fiskeriet, det kunne jeg godt 
tænke mig fremover. Så mon ikke 
”Tirsdagsfisken” ville være ok! 

Til sidst vil jeg rette en kæmpe stor tak min 
bestyrelser især den nuværende for deres store 
arbejde med at strukturere den fremtidige 
formands opgaver. Tak til alle, der i klubben har 
bakket op om mine ”skøre” ideer, og stillet op når 
der var behov for det. Tak til alle de 
samarbejdspartnere jeg har haft med at gøre. De 
har lyttet til ROLK´s ønsker om udvikling, for 
fiskeriet, naturen og fællesskabet. Roskilde 
Kommune, Nationalparken, DTU Aqua, Daff2, 
Roskilde Oplevelseshavn, DSF, Fishing Zealand, 
”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde 
Fjord”, osv. osv.  Alle har de gjort denne ”rejse” 
til en oplevelse. Kæmpe tak! Men vi ses derude! 

       Nyhedsbrev marts 2023 



Torsdag den 9. marts kl. 18 i Roskilde Sejlklub. 
Strandgade 14, 4000 Roskilde. 

Roskilde og Omegns 
Lystfiskerklub (ROLK) har 
inviteret lystfisker, 
biolog, forfatter og 
fotograf Steen Ulnits til 
at holde foredrag. Steen 
vil denne aften fortælle 
om havørreden og dens 
mange mærkværdigheder, som i perioder gør den 
til en vanskelig fisk at finde og fange.  

Der er tilmelding til foredraget her: 

ROLK medlemmer pris: 150 kr. - Juniorer: 100 kr. 
 Andre deltagere: 190 kr. 

I prisen er en spændende ret fra den Vietnamesiske /Street 
food restaurant An/No i Roskilde. Vi starter derfor med 
fællesspisning. Drikkevarer kan købes i sejlklubben. 

Tirsdag den 28. marts kl. 19 i klubhuset 
Hyggelige aftener i klubhuset 
med fluebinding og snak med 
andre, som er interesserede i 
fluebinding. Tag dit eget værktøj 
og nødvendige materialer med, 
og så binder du de fluer, som du 
selv vil - der er ingen overordnet instruktion eller 
plan - du bestemmer selv. Har du ikke værktøj eller 
materialer selv, så kan du låne det mest nødvendige i 
klubben, ligesom vi råder over en vis mængde 
materialer (tråd, dubling, fjer m.m.). Der er ingen 
tilmeldingen, så mød blot op. 

Der er nu indført nye 
begrænsninger på åleruse 
fiskeriet i hele 2023. 
Læs om de nye regler her: 
 

Her er en ny artikel om muslinge-rev i Roskilde 
Fjord. Projektet er lavet af en studerende med 
asiatisk baggrund, hvilket forklarer, hvorfor 
artiklen er skrevet på 
engelsk. 

Læs artiklen her: 

Der er god grund til at tro, at rev bliver 
udpegnings-grundlag for Natura 2000 området i 
Roskilde Fjord. Udpegnings-grundlaget er rev der 
dækker både stenrev og muslinge-rev. 
Derved forpligtes den danske stat til at beskytte 
muslinge-rev i Roskilde Fjord. Der kan endda blive 
tale om genopretning af muslinge-rev i fjorden, 
hvis det viser sig at være nødvendigt. 

Artikel fra Jon S. Svendsen/ DTU Aqua 

Ordinær generalforsamling i ROLK 2023 

Mandag den 20. marts kl. 18 i klubhuset. 

Ønsker man ikke at spise med, starter GF kl. 19. 
(her er der ikke tilmeldingsfrist) 

ROLK afholder ordinær generalforsamling i 
henhold til vores vedtægter. Vi starter med 
spisning ”gule ærter”, som vi traditionelt har gjort 
i mange år. ROLK´s bestyrelse har igen besluttet, 
at det i år er gratis at deltage i spisningen.  

Den officielle indkaldelse vil I modtage i starten 
af marts, med dagsorden, regnskab og budget. 

Du kan tilmelde dig spisning her: 

Knæk & bræk 

Uffe            

  Foredrag med Steen Ulnits 

 Fluebinding - hyggeaften 

  Begrænsninger for ålefiskeri 

 Muslingerev i fjorden 

 Generalforsamling i ROLK 

https://event.it/rolk/event/ewh0a7
mailto:https://www.retsinformation.dk/el
https://issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat_26_fw_sps/100
https://event.it/rolk/event/mo52ao

